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Úvod

 Pojem štúdium hudobnej kritiky znie vážne a nudne. Ale len pre nezainteresovaných. Na 
prednáškach a seminároch to vyzerá, a najmä znie trochu inak. My totiž trávime hodiny počúvaním, 
poznávaním a hodnotením. Nás neťažia testy ani seminárky. My čítame hudobné kritiky v domácej 
i zahraničnej tlači,  píšeme vlastné a spoločne ich redigujeme. Ale nám je  sveta žiť!   Pre  Vás 
ostatných sa naskytla jedinečná šanca nahliadnuť do nášho nášho sveta. Mladí nádejní hudobní  
kritici  ešte  nepokrivení drsnými podmienkami slovenského mediálneho priestoru  prezentujú  svoj 
pohľad na to, čo okolo seba počujú. Muzikus má na katedre hudobnej vedy svoju niekoľko ročnú 
tradíciu a na nadväzuje na triedu hudobnej kritiky Prof. Nadi Hrčkovej. Pri jeho čítaní si spoločne 
zaželajme veľa nových podnetov, ktoré by nás priviedli k sofistikovanejšiemu počúvaniu hudby.
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Aký názov, taká skladba
Bokesovské bakchanalie

Občianske združenie SOOZVUK v spolupráci so Slovenským Rozhlasom uviedlo v stredu 18. 
januára v Slovenskom Rozhlase v Malom koncertnom štúdiu koncert s názvom  Štúdio mladých. 

Koncerty tohto typu sa od založenia združenia stávajú tradíciou pre potešenie verejnosti (hoci zatiaľ 
len úzkeho kruhu). Soozvuk je združenie skladateľov a priaznivcov súčasného hudobného umenia.  Je 
to zoskupenie umelcov rôznych štýlových zameraní a estetických východísk.  Ide o akúsi generačnú 
spriaznenosť a „spríbuznenosť“ vnímania súčasnosti.  Jedným z ich cieľov je organizovanie  alebo 

spolupráca pri usporiadaní koncertov súčasnej hudby.  

Koncert sa uskutočnil  pri  príležitosti  narodenín jedného z  našich popredných skladateľov 
Vladimíra Bokesa (11.  1.  1946).  Vladimír  Bokes je  absolventom kompozičnej triedy Alexandra 
Moyzesa a Dezidera Kardoša. Od roku 1983 pedagogicky pôsobí na VŠMU, kde bol menovaný za 
profesora (1993).  Na  koncerte okrem jeho  diel   zazneli aj  skladby  troch z  jeho žiakov,  Lucie 
Papanetzovej,  Mariána Lejavu a Boška Milakoviča, ktorí sú dnes už absolventi jeho kompozičnej 
triedy, ako aj zakladatelia menovaného združenia. 

Na úvod zaznelo Bokesove  Capriccio pre flautu a klavír  op.  64, z  roku 1995, v podaní 
skúsených a vyspelých interpretiek súčasnej hudby,  Andreou Mudroňovou a Monikou Štreitovou. 
Tejto skladbe rozmarného rázu, s troškou dramatickosti uprostred, pridalo na hravosti a efektnosti aj 
duo svojou citlivou súhrou, ľahkým, jemným a suverénnym prejavom. 

S kompozíciou Lucie Papanetzovej Tri skice pre violončelo z roku 2004 vystúpil Andrej Gál. 
Prvú  časť   skladby  otvorili  glissandá,  ktoré  vytvárali  jasnú  melodickú  líniu.  V  interpretačne 
najnáročnejšej druhej časti,  vystavanej hlavne na pizzicate, sa autorka akoby "vykričala" a tak sa 
plynulo prepracovala do pôsobivej zmyselnej tretej časti. Vytvorila tak zaujímavý tektonický celok. 
Autorka vo svojej hudbe uniká do čistej abstrakcie zvukov,  ich vôní a farieb. Jej tvorba je tajomná a 
subtílna.   Nástroje a ich možnosti využíva naplno.  Najdôležitejší je samotný proces tvorby,  ktorého 
výsledkom je komplikovaná štruktúra s jasnou architektonickou výstavbou.  

Albrechtovská suita  pre  klavír  op.47  (1985/2003)  odznela  ako  druhá  skladba  Vladimíra 
Bokesa. Nejasná, „zbrklá“ a povrchná interpretácia Ivana Buffu dojem zo skladby nechtiac pokazila. 
Príliš technickej realizácii skladby chýbala uvoľnenosť a prejav. Interpretácia súčasnej novej hudby si 
vyžaduje taký druh skúsenosti a zážitku, ktorý mladému nádejnému klaviristovi zatiaľ asi chýba. 

Do  príjemnej  nálady  nás  vrátila  Monika  Štreitová  Lejavovým  Mo(o)nical(l)  -  rituálom 
(2001/2003). Nečakaný skok do sveta kmeňovej kultúry nás vytrhol z reality aj vďaka interpretke a 
jej rituálne podmanivej hre. Počas potlesku si vyslúžila "bravo", na takýchto koncertoch málo počuté 
a pritom tak obľúbené. Marián Lejava sa vo svojich skladbách snaží zachytiť zložitý zvukový svet 
svojej predstavy. Jeho koncentrácia je upriamená na evolučné procesy v hudbe a sonoristické kvality.  

Boško Milakovič bol posledným z trojice Bokesových žiakov, ktorých skladby sme si mohli 
vypočuť.  Milakovič už dlhšie obdobie pracuje vo svojich skladbách s „formou na jeden dych“,  s 
formou čistej abstraktnej línie.  Snaží sa pôsobiť krásou diatoniky. Organizuje ju celkom racionálnymi 
postupmi. Jeho  Al(la)brechtovská suita  PdRrEuLmUmDiInUgM   MEeNcUhEoTsTO  (2005)  dala 
okrem interpreta, Ivana Šillera, poriadne zabrať aj poslucháčom.  Zrazu začal brnkať na strunách 
veľkou rukavicou na ľavej ruke,  pravou vyhrával melodicko-rytmickú líniu podporenú vydupávaním 
rytmu pravým pedálom. Aký výstižný a (ne)šifrovateľný názov, taká skladba.   Skúsený klavirista a 
interpret (nielen) súčasnej hudby poslucháča opäť presvedčil o svojich kvalitách. Marián Lejava sa 
okrem komponovania súčasnej hudby venuje aj  dirigovaniu.  Nie je prekvapivé, že ako dirigent 
uvádza hlavne súčasnú hudbu. Taktovky sa zhostil aj tentoraz, aby viedol hru  Andrei Mudroňovej, 
Moniky Štreitovej,  Milana Osadského a Jozefa  Eliáša  v poslednej skladbe večera „...remembering 
to...“ pre flautu, klarinet, akordeón a klavír, op. 78  (1981/2004) od Vladimíra Bokesa.

Bokes je skladateľ racionálneho založenia.  Tvorivým a svojským spôsobom rozvíja vo svojej 
tvorbe odkaz 2. viedenskej školy.  Kombinuje dôslednú organizáciu prvkov s aleatorikou a so snahou 
zmocniť sa témbrových  kvalít novej hudby,  pričom konfrontuje serializmus a tonalitu zasadením do 
radu tonálnych súvislostí.  Záveru koncertu teda nechýbal  pátos  a  úcta,   akú  si  dielo  profesora 
skutočne zaslúži. Nech mu teda aj naďalej slúži skladateľská múza i zdravie a nám  návštevníkom 



koncertov súčasnej hudby ešte veľa zážitkov zo slovenskej tvorby.         

Rút Veselová,4. roč.

Experiment v elektroakustickej hudbe

Tak, ako pri zrode každého nového umenia, aj pri vzniku elektroakustiskej hudby sa toto nové  
umenie tešilo len malému okruhu priaznivcov. Boli to ľudia, ktorí hľadali niečo nové, novú formu 
vyjadrovania  a hlavnou pracovnou metódou sa stal experiment.

Dnes je už situácia samozrejme iná. Vďaka možnostiam, ktoré technický pokrok dnes ponúka, 
si EAH nachádza stále nových poslucháčov. Dnes už nemusí záujemca cestovať do Darmstadtu, či 
Varšavy, aby si vypočul Stockhausena, stačí keď si sadne k internetu a za pár sekúnd nájde to, čo 
potrebuje. Samozrejme môžeme polemizovať, či je to správne alebo nie, ale dnešný poslucháč túto 
vymoženosť jednoducho má. A teraz si môžeme položiť otázku: „Má aj slovenský fanúšik EAH túto 
možnosť?“  Odpoveď je jednoznačná. Rádio Devín vysiela pravidelný cyklus, ktorý sa venuje EAH 
pod názvom Ex Tempore a Ex Tempore Plus. Tieto rozhlasové relácie sú jedinečné svojho druhu na 
Slovensku  a vznikli  z iniciatívy  pracovníkov  bratislavského  experimentálneho  štúdia.  Relácia 
nadväzuje na doterajšie programy venované elektroakustickej a experimentálnej tvorbe. Predstavuje 
hudobnú  a  multimediálnu  tvorbu  súčasnosti.  Žánrovo  sa  nediferencuje a snaží  sa  maximálne 
reflektovať súčasný stav a tendencie v oblasti EAH. Vyznačuje sa svojou originalitou a inovatívnym 
prístupom  tvorcov  k jeho  tvorbe.  Snaží  sa  odzrkadľovať   historický  vývin,  ale  aj  súčasnosť 
s prihliadnutím  na  aktuálne  estetické  prejavy,  kompozičné  a improvizačné  princípy.  Program 
pripravuje Experimentálne štúdio Slovenského rozhlasu. Hlavnými tvorcami sú Martina Koreňová 
(Ex Tempore) a Juraj Ďuriš (Ex Tempore Plus). Vysielacie časy sú v stredu o 23:05 – 23:35 (Rádio 
Devín, ExT. Plus) a v piatok o 00:05 – 00:35 (Rádio Devín, ExT). Poslucháč si môže vypočuť rôzne 
ukážky  z domácej,  ale  i svetovej  tvorby,  živé  koncerty,  monografické  príspevky  o jednotlivých 
domácich a svetových tvorcoch ako i rozhovory s poprednými predstaviteľmi EAH na rôzne témy.
      Ak sme doteraz hovorili o rozhlasových reláciách Ex Tempore, nemôžme obísť ani webstránku 
www.radioart.sk,  ktorá je  neodmysliteľnou súčasťou vysielania.  Poslucháč si  na nej  môže  nájsť 
informácie o aktuálnom vysielaní Ex Tempore, ale aj archívne nahrávky vysielania a všetko, čo sa 
týka problematiky EAH. Stránka je štruktúrovaná nasledovne: Prvou oblasťou je „On Stream“, kde 
nájdete aktuálne vydania relácií Ex Tempore a Ex Tempore Plus, vysielanej pravidelne v stredu o 
23:05 - 24:00 a vo štvrtok 00:05 - 00:35 v Rádiu Devín. Programy sú uložené 1 týždeň v plnej 
zvukovej kvalite do nasledovného vydania. Potom je program preložený do archívu – AVR Machine. 
Vo  vysielaní  sú  prístupné záznamy koncertov elektroakustickej  hudby  a  iné  zaujímavé zvukové 
dokumenty. Druhou oblasťou je „AVR Machine“. AVR je skratka Audio –  Visuo a  Radio Machine 
databázou príspevkov. Poslucháč si veľmi rýchlo nájde rozsiahly archív Ex Tempore, živé nahrávky 
z domácich  i svetových  koncertov,  veľké  množstvo  zvukových  nahrávok  EAH.  Rozsiahlo  je 
spracovaný archív domácich  autorov,  nájdu sa  aj  video nahrávky z koncertov,  veľké  množstvo 
písomných príspevkov. Amatérski tvorcovia majú možnosť uložiť na tento web svoje práce a mnoho 
ďalších praktických vecí, týkajúcich sa EAH.
     Na záver patrí poďakovanie tvorcom relácie Ex Tempore a webu radioart.sk za ich prácu, pretože 
ponúkajú poslucháčom EAH rozsiahle a prepracované zdroje, ktoré sú prístupné všetkým.     

Peter Bartko, 4. roč.

http://www.radioart.sk/


Pokušenie: Odvážny pokus, zaujímavý výsledok

Vydavateľstvo Creomedia v spolupráci s agentúrou Duna prinieslo v decembri minulého roka 
na náš hudobný trh štvrté CD terchovsko – žilinskej formácie Arzén. Aj keď je album s názvom 
Pokušenie nahratý v lete minulého roka, obsahuje skladby, ktoré boli skomponované a interpretované 
už od roku 1994. Je vidieť, že Arzén nie je žiadnym nováčikom a s myšlienkou spojiť pôvodnú 
rockovú tvorbu s prvkami ľudovej hudby sa pohrával skôr ako sa to u nás vo väčšej miere rozšírilo. 
Tento projekt prináša profil spomínanej skupiny. Tá má od svojho vzniku v polovici 80. rokov na 
konte okrem tzv. "terchovských bigbítov" aj nejednu poctivú rockovú skladbu, v ktorej by sa folklór 
ťažko hľadal. To však neplatí o tomto albume. Zahŕňa presne tú časť tvorby, ktorá je s folklórom a 
najmä terchovským, neoddeliteľne  spojená.  Hoci  uvedené skladby nie  sú  žiadnymi  novinkami, 
dostávajú  oproti  pôvodným  verziám  iný  rozmer,  nakoľko  sú  zvukovo  podobné  koncertnému 
prevedeniu. 

Aj  keď  je  Pokušenie viac-menej kompiláciou už  vydaných skladieb, obsahuje  niečo,  čo 
doteraz  nebolo  vydané  na  žiadnom  albume.  Ide  o  bonusové  skladby  s  vianočným nádychom 
Benediktus,  Hviezda jasná a  Aký je to svit. Je v nich použité spojenie zvuku terchovskej sláčikovej 
muziky, ktorá tvorí neodmysliteľnú súčasť výbavy kultúrneho dedičstva Jánošíkovho kraja a ostrých 
rockových gitár. Vcelku príťažlivá dramaturgia vychádza z osvedčených predchádzajúcich  titulov. 
Hlavne z  unpluggedového  Ešte  raz,  z ktorého je  použitých deväť skladieb  v inom nástrojovom 
obsadení. „Senzusovka“  Nos mi červenie,  aj keď je vtipná, bez patričnej atmosféry live koncertu 
nezapadá do celkového kontextu. Určite však poteší „skalných“ návštevníkov ich koncertov, ktorí si 
ju pravidelne „vytlieskávajú“. Čas prezentácie (december) korešponduje s vianočnými bonusmi. 

Pravú folklórnu náladu podčiarkuje intro, ktorým je známa terchovská pieseň Už idú. Husle 
však nahradili gitary a terchovskú basičku šesť strunová basgitara a bicie. Pri ostatných trackoch je už 
jasný autorský rukopis fenomenálneho kapelníka Pavla Cabadaja. Ušil „pravú zvukovú košeľu“ a 
predstavuje skupinu Arzén ako citlivého a invenčného interpreta známych terchovských ľudových 
piesní, či menej známych slovenských básnických textov. Tie sú z autorského pera Mariána Grupáča, 
Paľa Cabadaja a speváka Jara Gaža. Zjavný širokospektrálny záber tohto CD sa týka nielen textovej 
stránky, ale aj hudobného žánru. Na jej dotvorení sa podieľalo niekoľko hostí, ako Ľubo Tomaščík 
(klávesové nástroje) a speváčka Zuzana Mojžišová – renomovaná predstaviteľka tohto crossover štýlu 
na Slovensku. V skladbe  Hore Belú sa mihne Rasťo Andris, ktorý tu zostal verný svojej povesti 
virtuóza v hre na rôzne ľudové píšťaly. V bonusoch si môžeme vypočuť aj ľudovú hudbu z Terchovej 
Nebeskú Muziku. Tá už niekoľko rokov aktívne spolupracuje s Arzénom a dotvára ich terchovsko-
rockový  imidž.  V aranžmánoch  Pavla  Cabadaja  je  evidentný  zámer  nepodľahnúť  komerčným 
vplyvom a vytvárať si vlastnú cestu. „Napasoval“ pre svoju kapelu celú škálu zvukov tak, aby piesne 
korešpondovali s posolstvom textu. Sound Arzénu tak osciluje v rôznych odtieňoch od jemných balád 
Dievča  umieralo až  po  hard  core  Ešte  raz.  Melodika  a harmónia  charakteristická  modalitou 
vychádzajúcou z tradičných hudobno-regionálnych znakov.  Tento prvok podčiarkuje folklórny ráz 
celého albumu a samotnej kapely. V rytmike chlapci stavili na síce pomerne klasický rockový, za to 
však stopercentne presný a posadený pulz. Pod presvedčivú výpoveď inštrumentalistov, zahŕňajúcu 
remeselnú zručnosť a pravý folk-rockový feeling, sa nepodpísala iba dlhoročná prax, ale aj spoločná 
zohratosť a individuálna muzikalita. Zaujímavé je podanie speváka Jara Gaža. Badať u neho zrelý 
interpretačný prejav, zocelený účinkovaním v muzikáloch Novej scény. Duet so Zuzanou Mojžišovou, 
A hoja,  hoja,  je  však  rozpačitým  prekvapením. Aj  keď  sú  obaja  nepochybne  dobrí  speváci, 
v spoločnej piesni  sa  odkryl  rozdiel v spôsobe tvorenia  tónu až  natoľko,  že  v záverečnej pasáži 
prerazil dievčenský hrdelný spev nad Jarovym kultivovanejším prejavom. Je to však vecou mixáže, 
aby sa  zvolil  správny pomer hlasov.  V týchto intenciách sa  na  tomto mieste priam núka jedno 
porovnanie. Tento projekt vyšiel zhruba v tom istom čase ako aj debutové CD Zuzany Mojžišovej. 
V porovnaní s ním predstavuje  v rámci slovenského world štýlu vrchol, vyznieva menej exoticky 
a takisto  nie  sú  dominantné ani  improvizácie zaváňajúce jazzom. Kým Zuzana je  stále aktívnou 
speváčkou ľudových piesní celého Slovenska, Arzénisti inklinujú skôr k rocku ako k ľudovej hudbe. 
U nich  je  akcent  na  voľnom prerozprávaní riadne „strávených“ piesní  tradičného  terchovského 



repertoáru a nie na ich suchom prenášaní do big beatového obsadenia.
Zaujímavý experiment, úprimnosť výpovede, nová vôňa, precítený temperament, nevtieravé 

posúvanie a aktualizovanie tradície... To všetko je harmonicky skryté v muzikantských dušiach i v 
jednotlivých skladbách. Započúvať sa do tejto hudby je skutočné Pokušenie, pretože je zrkadlom 
pohľadu tvorcov na svet a úprimne zachytáva rôzne pocity a nálady.

Nahrávané v štúdiu Slovenského Rozhlasu
jún-september 2004 (1 až 16).
Mastering: Jozef Štefanatný
Mixáž, zvuk: Ľuboš Valki
Hudobná réžia: Peter Smolinský
štúdio Exponent, 
jar 2000 (17 až 19)
Zvuk: Roman Slávik

Vladimír Moravčík, 4. roč.

Zo srdca úprimného: kritika vianočného koncertu

Na slovenskom vidieku je stále citeľný nedostatok možností kultúrne sa vyžiť. Výnimkou, 
alebo dokonca raritou je v tomto smere známa severoslovenská dedina Terchová. Popri tradičných 
folklórnych podujatiach, z ktorých najznámejšími sú Jánošíkove dni (najnavštevovanejšie kultúrne 
podujatie  na  Slovensku  za  rok  2003  a 2004).  http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=34184 
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=48220 

V tejto obci sa organizujú podujatia, kde znie hudba všetkých žánrov. Odzneli tu diela ako 
Beethovenova 9. symfónia, Mozartovo Requiem, alebo dokonca Bachov Dvojkoncert pre husle d mol 
v podaní  domáceho terchovského sólistu.  Taktiež  miestna  galéria poskytuje  priestory  nielen pre 
výtvarníkov, ale aj pre účinkovanie komorných telies.

Komorne ladený bol aj vianočný koncert pod názvom Zo srdca úprimného. Uskutočnil sa 
dňa 27. decembra 2005 o 18:00 v Terchovskom kostole zasvätenom svätému Cyrilovi a Metodovi. Na 
organizácii sa podieľalo Miestne kultúrne stredisko a Farský úrad v Terchovej. Koncert reprezentoval 
to  najlepšie  zo  súčasnej terchovskej  hudobnej  scény.  Na  úvod sa  predstavil  komorný orchester 
rodinného typu z názvom Obývačkový orchester. Jeho dirigent, zároveň však sólista, zriaďovateľ 
a organizačný vedúci v jednej osobe – Rudolf Patrnčiak, pred prvým vstupom stručne objasnil pôvod 
netradičného (nelatinského) názvu. Deväť členov tohto telesa sa stretáva a nacvičuje v obývačke. 
Obsadenie klavírneho kvinteta je doplnené gitarou, sopránom, altom a rôznymi tradičnými ľudovými 
nástrojmi.  Takáto  kombinácia  predznamenávala  zaujímavý  zvukovo-farebný  hudobný  zážitok. 
Inštrumentalisti sa reprezentovali ako kvalitný zbor a v úvode zaspievali 
a  cappella pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka  Zvestujem vám radosť v štvorhlasej faktúre 
Mikuláša Schneidera-Trnavského. Výrazová stránka tu zaostala za intonačnou presnosťou, čo sa dá 
snáď pripísať na vrub nedisciplinovanému publiku z radov turistov,  ktorí pri  neskorom dobiehaní 
rušivo  šušťali  s  lyžiarskymi kombinézami.  Potom sa  opäť  chytil  slova  dirigent  a upozornil  na 
historický pôvod nasledujúcich piesní.  Boli  to  neznámym organistom zapísané piesne,  ktoré  sa 
spievali počas jednotlivých častí omše vo vianočnom období na prelome 18. a 19. storočia v dnes už 
neexistujúcom barokovom kostole svätého Martina v Terchovej. Názvy hraných piesní Kyrie, Glória, 
Crédo  a Sanctus sú  odvodené z častí,  v ktorých sa  spievali  slovenské texty,  ktoré  sú  odlišné  s 
latinskou predlohou a majú zhodné len prvé slová  (napr. Krédo – Veríme, že v betleme, Kristus je 
tam  na  slame...).  Interpretácia vychádzala z charakteru jednotlivých  úprav.  Podpísal  sa  pod  ne 
Leonard Vajdulák. Badať tu snahu o napodobenie Zrunekovej Harmonie pastoralis. Priklonil sa ale 
viac  ku  folklórnemu zvuku,  na  úkor práce s hudobným materiálom. Chýbal mu kontrast  medzi 
ľudovými  prvkami a klasickou  dikciou.  Tým  utrpela  celková  umelecká hodnota  týchto  piesní. 
Nezachránila  ju  ani  štýlovo  presvedčivá  a technicky  dobre  zvládnutá  interpretácia  orchestra. 
Upravovateľské renomé napravilo nápadité striedanie a miešanie sólových mužských, či ženských 
hlasov  a zboru s ensemblovým zvukom. Vtipne je  použitý  ľudový inštrumentár.  V Kyrie  to  boli 

http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=48220
http://www.etrend.sk/generate_page.php?page_id=34184


zvonce, v Glórii bunkoše, v Sanctus paličky v Créde šesť- dierková píšťalka.
V  ďalšom  bloku,  žánrovo  závažnejšom,  odzneli  diela  Johanna  Sebastiana  Bacha 

a predstaviteľa Moyzesovej skladateľskej školy Pavla Kršku. V prípade Bacha išlo o notoricky známe 
kusy Air  z 3.  orchestrálnej  suity  D-dur a Badineriu z 2.  orchestrálnej  suity  h-mol.  Obývačkový 
orchester na tomto poli nepriniesol okrem zvuku doplneného gitarou nič nové a podaný výkon bol 
oproti  predchádzajúcemu bloku skôr neutrálny. Pri Krškovi išlo o sakrálnu pieseň Ó, matka Pána 
v podaní  Zuzany  Patrnčiakovej.  Jej  dramatický  prejav  príliš  ostro  kontrastoval  so  subtílnou 
atmosférou tichej a pomalej legátovej faktúry.

Najmladšiu generáciu reprezentoval nedávno založený detský spevácky zbor Sedmokrásky. 
Tento  pod dirigentskou taktovkou Janky Patrnčiakovej predviedol niekoľko piesní. Deti majú pred 
sebou ešte kus roboty, ale dôležité je, že takéto vystúpenia im dodávajú motiváciu pracovať na sebe

Štvrtý blok patril folklóru. Bratia Muchovci sú už neoddeliteľnou súčasťou „zlatého fondu“ 
slovenskej ľudovej hudby, o čom sa snažili presvedčiť aj na tomto vianočnom koncerte. V ich podaní 
sme si vypočuli známejšie i menej známe vianočné piesne a koledy ako napríklad Narodil sa, Čas 
radosti veselosti, Hľa zástup atď. Dochádza pánom päťdesiatnikom už pomaly dych, alebo to bolo iba 
vianočnou atmosférou, že ich prejavu chýbal tradičný terchovský temperament? Nie je ľahké spievať 
v D - dure čisto niekoľko slôh a neprísť o hlasivky. Riešenie, ktoré táto ľudová hudba ponúkla, hru 
v iných tóninách ako napr. B - dur zase ochudobňuje sláčikové nástroje o prieraznosť ich alikvotných 
tónov.  Obdivuhodný  cit  primáša  pre  variácie  kalili  iba  mierne  intonačné  zaváhania,  hlavne 
v polohách. Roky skúseností a rodinné putá sa odrazili na kvalitnej súhre, ktorú „basičkár“ podčiarkol 
svojim  pevným  a razantným  rytmom.  Napriek  drobným  nedostatkom  dokázali  svojím 
neopakovateľným  hudobným  prejavom  strhnúť  obecenstvo  a sprostredkovať  posolstvo  Vianoc 
obsiahnuté v ľudovej piesni. 

Spoločný záver patril  hymne Vianoc –  Tichej  noci,  ktorú všetci účinkujúci zaspievali  za 
sprievodu fujary. 

Tento koncert bol manifestáciou toho, že aj podmienkach slovenskej dediny môže existovať 
čulý hudobný ruch. Má zázemie nielen v hosťujúcich umelcoch a telesách, ale aj v radoch domácich 
umelcov. 

Vladimír Moravčík, 4. roč.

Nikka Costa – can’tneverdidnothin
(Virgin 2005)

Napriek málo známemu menu v našich zemepisných šírkach, Nikka Costa nie je nováčikom 
v hudobnom priemysle. Muziku totiž majú „Costovci“ v rodine. Otecko Don Costa robil manažéra 
hviezdam americkej hudobnej scény takých zvučných mien ako Tony Bennett, Dinah Washington, či 
napokon aj Nikkinmu krstnému otcovi, Frankovi Sinatrovi. 

Po kariére detskej hviezdy vydáva už ako dvadsiatnička debutový album Everybody Got Their 
Something.  Jeho  úspešným nasledovníkom je  Can’tneverdidnothin  vydaný v  tomto roku.  Nikka 
vložila  do  11-tich piesní  kus  zo  seba.  Je  spoluproducentkou  albumu a autorkou  väčšiny textov; 
producentom a autorom hudby je  Justin  Stanley.  Nikka  dala  svojím  soulovým hlasom rázovitý 
charakter celému albumu. Piesne na albume sa striedajú v rýchlom i pomalom tempe, v spomienkach 
na bývalých milencov či radosti z tých súčasných. Láska, rozchody, medziľudské vzťahy, tieto témy 
populárnych piesní sa pomaly stávajú už „klišé“. Autorke sa ich podarilo vykresliť miestami dokonca 
vtipne.  Napríklad  v úvodnej piesni  Till  I Get  To  You v abecednom poradí  spomína na  všetkých 
bývalých priateľov, pokým sa dostala k tomu terajšiemu a snáď poslednému. 

Hudobne  je  album  namiešaný  z funky,  rocku  a soulu.  Vokál  je  okorenený černošskými 
vplyvmi. Nikkin hlas lieta vo výšavách, miestami je rockovo priškrtený. Veľmi funky, aj podľa názvu, 
znie Funkier Than a Mosquitoes Tweeter, plná energie a priam exotického orientálneho drivu. Z balád 
stoja za vyzdvihnutie Fatherless Child, ktorú Nikka venovala svojmu už zosnulému otcovi a Fooled 



Ya Baby so silnou melodickou linkou. Na albume sa samozrejme nájdu aj piesne do počtu, určené na 
vyplnenie času. Osobne ma neoslovili  Around The World  alebo Hey Love.  Inak album nepôsobí 
prvoplánovo ani hitovo. Žiadna z piesní nemá menej ako 3 minúty, texty sú na úrovni výpovede 
mladej, no skúsenej ženy a z hľadiska aranžmánov je práca odvedená precízne. 
Hudobné inšpirácie Nikka nachádza u Princa i Lennyho  Kravitza,  a je  to  občas počuť. Rockové 
groovy  striedajú  výrazné  retro  klávesy,  rázne  bicie  spolu  s vocodermi  a inými  technickými 
hračičkami. 

Can’tneverdidnothin  je profesionálne urobený album, ktorý má hlavu i pätu a dá sa počúvať 
aj po druhý krát.

Veronika Baliová
študentka 4. ročníka Kulturológie   

Rastie nová skladateľská generácia?

Bola som sa o tom presvedčiť na kompozičnom večierku Štátneho konzervatória v Bratislave 
(28.11.2005). Pri viac než uspokojivej účasti, sa plná sála tešila na nové výtvory študentov.

Na úvod sa predstavil  poslucháč prvého ročníka  Ľuboš Brtáň z triedy Petra Martinčeka. 
V podaní autora odzneli skladby pre klavír  Prelúdium a Bábika. Nálada  Prelúdia  bola smutná, 
Bábika bola veselá a hravá s impresionistickou pasážou. Posledná skladba Spomienka na domov pre 
saxofón a klavír bola modernejšia s prvkami jazzu. Saxofón v stvárnení M. Kopeckého, študenta 
prvého  ročníka,  však  oproti  klavíru  znel  nevýrazne,  miestami  sa  strácal  a nadobúdal  podobu 
improvizácie. Ale skladba aj napriek interpretácii vyznela pekne.

Ako druhá sa predstavila z triedy prof. P. Hochela, Lenka Novosedlíková, študentka prvého 
ročníka, so skladbou Trio pre husle, violončelo a marimbu. Už samotný výber nástrojov ma zaujal. 
Výsledok však stál zato. Skladba pripomínala ľudovú pieseň a spolu s veselou marimbou vytvorila 
zaujímavý kontrast.  Myšlienka  bola  výborne  spracovaná a výkon  interpretov zaručil  burácajúci 
potlesk.

Namiesto  Juraja  Lehutu,  zaznelo  ako  tretie  číslo  Husľová  jednohubka od  Václava 
Michalčíka, študenta štvrtého ročníka z triedy prof. P. Martinčeka. Aj napriek výbornému výkonu 
interpreta J. Tomku, „jednohubka“ nemala hlbšiu myšlienku a nebola veľmi zaujímavá.

Peter Šiška, študent tretieho ročníka prof. P. Martinčeka, nám predstavil Dve piesne na texty 
M.  J.  Lermontova Bežal  som a Hlboko  dolu. Klavírny  sprievod  v abstraktnom  poňatí, 
pripomínajúcom „zdesenú noc“, by celkom ušiel. Spev M. Dernerovej, študentky šiesteho ročníka, 
však nezodpovedal nálade a charakteru piesní a miestami znel nevýrazne a falošne. 

Prvá časť  Sonáty pre klavír, od  Lukáša Rotka, študenta tretieho ročníka prof. J. Tandlera, 
bola príjemným osviežením. Moderná skladba si vyžadovala aj dobrého interpreta, akým určite je 
študent tretieho ročníka v hre na klavír J. Kisjakab. Budil dojem, že technická náročnosť skladby nie 
je preňho problémom, avšak dielo si zaslúžilo viac úcty a vážnosti a žuvačkou, ktorú žul to určite 
nedosiahol.

Opäť z triedy prof. J Tandlera sa predstavil študent štvrtého ročníka Štefan Šidó. Passacaglia 
pre dychové kvarteto mohla byť celkom peknou, zaujímavou skladbou, ale doplatila na interpretov. 
Nenaladená  trúbka  rozosmiala  celé  publikum  a chaos  znásobila  aj  evidentne  krátka  príprava 
hudobníkov. 

Lucia Chuťková nám predstavila svoju skladbu Rondo pre husle a klavír. Študentka piateho 
ročníka prof.  P.  Martinčeka  zaujala svojou  prepracovanosťou  danej  myšlienky,  a jemný ľudový 
charakter v podobe  rýchleho tanca ešte  znásobila  interpretácia huslistu  J.  Tomku a klaviristu  J. 
Ružičku. 

Predposledné číslo  A Place – „Sound – City – Silence“ a Tri detské zbory skomponoval 
študent štvrtého ročníka Marián Zavarský z triedy prof. P. Martinčeka. A Place – „Sound – City –  
Silence“ pre klavírne trio: husle, violončelo a klavír nám pripomenulo moderné mesto ako z filmu. 
Tri detské zbory: V marci, Jesenná lúčka a Modlitba za rodičov na text M. Rázusovej-Martákovej 



a M. Rúfusa, zaspieval detský spevácky zbor  Cannes pod vedením G. Rovňáka. Tri chutné piesne 
pekne skomponované do detailov,  boli  milým osviežením koncertu. Melódia pripomínala ľudovú 
nôtu, ale podklad bol už moderný. Bolo to najzaujímavejšie vystúpenie večera.

Záverečné číslo sa nieslo v duchu „vianočného koncertu à la Peter Dvorský“. Benedicta tu 
pre spev a orchester od  Pavla Kajana z piateho ročníka triedy prof. S. Hochela, bola príjemnou 
bodkou na záver. Spev J. Kapala sa síce občas strácal v orchestri  súboru Musica nova, ale aj napriek 
tomu skladba vyznela dobre.

Komorný večierok s  bohatou účasťou poslucháčov bol pre mňa príjemným zážitkom. Aj 
napriek  niekoľkým  nevydareným číslam,  som  sa  mohla  presvedčiť,  že  nová  mladá  generácia 
skladateľov  „rastie“,  je  plná  nápadov  a orientuje  sa  skôr  na  klasicko-romantickú  harmóniu 
popretkávanú novými prvkami. Teda žiadna divočina, ale skôr národné a inonárodné inšpirácie. 

Júlia Chudá, 4. roč.

Lajf2005
(CD MPK)

Vydanie  tretieho notovaného spevníka s aranžmánmi pre klavír a gitaru v roku 2004 bolo 
podnetom pre druhé CD spoločenstva Rieky Života. Dvojalbum prináša dvadsať chválových piesní 
a ako bonus deväť detských piesní. V porovnaní s predošlými albumami je to neuveriteľný progres vo 
vývoji  hudobnom,  technickom,  organizačnom  a v neposlednom  rade  finančnom.  Nahrávka  je 
výsledkom live koncertu v mestskej športovej hale v Prešove, kde sa zišlo okolo tritisíc priaznivcov 
tohto hudobného žánru. Išlo o ojedinelý projekt v rámci Slovenska. Nikto predtým z gospelovej scény 
sa o to nepokúsil a tento nápad sa zdal hviezdam slovenského gospel priemyslu bláznovstvom.

Ten, kto hľadá za nahrávkou profesionálne výkony hudobníkov, spevákov, si možno na svoje 
nepríde. Je  to  predovšetkým o tom,  na  čo  sa  chce  poslucháč zamerať  -  buď  na  programovosť 
(zvelebenie,  chvála)  alebo  na  hudobnú  vyspelosť  interpretov.  Obidve  zložky  sa  bezpochyby 
dopĺňajú, ovplyvňujú  a je  veľmi  zložité  zaujať  stanovisko,  ktorá  z nich  je  v tomto  prípade 
dôležitejšia.

Napriek  tomu,  že  sa  na  nahrávaní  podieľali  amatérski  hudobníci,  nahrávka  vzbudzuje 
príjemný hudobno-duchovný zážitok. Našli sa aj tmavšie stránky projektu. Sláčiková sekcia precenila 
svoje schopnosti a výsledkom boli štúdiové dohrávky, ktoré aj napriek tomu nepôsobia presvedčivo 
a znižujú celkový umelecký prejav. Rušivým elementom celej nahrávky bol predimenzovaný aparát 
bicích nástrojov, čo má na svedomí pravdepodobne zvukový režisér. 

V celosvetovom meradle by táto nahrávka určite neobsadila prvé priečky predajnosti alebo 
počúvanosti, ale je to určite dobrý štart, či výzva realizovať takéto projekty častejšie. Na Slovensku je 
o ne  bezpochyby vysoký  záujem vo  všetkých  generáciách, čoho  dôkazom je  relatívne  vysoká 
predajnosť albumu Lajf2005.

Peter Kuruc, 3. roč.



Jednoduché neznamená primitívne
Simple Minds 

Bratislava PKO 30. marca 2006

Časy, kedy do Bratislavy zriedka zavítala naozaj známa zahraničná skupina či interpret, sú zdá 
sa, nenávratne preč. Našinec si už nemôže sťažovať na nedostatok dobrých koncertov so zvučnými 
menami, ale čoraz častejšie rieši  dilemu: Čo si  vybrať,  ako to všetko stihnúť, prípadne finančne 
zvládnuť? Hlavné mesto ešte stále nie je Viedňou alebo Prahou, ale, bol už a v dohľadnej dobe u nás 
aj bude všelikto.

Simple Minds sú jednou zo skupín, ktoré si  už pravdepodobne svoj  pobytový poukaz na 
vratkom vrchole popularity vyčerpali. Kritika ich častuje rozličnými prívlastkami – new wave, post-
punk či alternatívny rock pre dospelých. Týmto všetkým trochu boli a sú. Dôležité (a sympatické) ale 
je,  že  majú stále ambíciu robiť  dobrú hudbu pre náročnejšieho poslucháča,  na rozdiel  od iných 
„žijúcich legiend“,  ktoré sa  na čerstvom vzduchu pomaly rozkladajú.  So svojim comebackovým 
albumom Black and White 050505 prišli akurát v čase, keď sa darí rôznym podobám revivalu 80. 
rokov.  Môže  im  to  iba  pomôcť. Ich  vystúpenie  v bratislavskom PKO bolo  jedným z kategórie 
povinných: Ešte sme ich tu nemali.

Na koncert som išiel v pozícii nezaujatého poslucháča, teda nie fanatického fanúšika, ktorý 
odpúšťa aj to, čo by sa nemalo, ale ani negativistického skeptika, hľadajúceho nedostatky. Priznám sa, 
mám  celkom  rád  inteligentný  pop/rock  s atmosférou  a dostatkom  emócií  a novinka,  ktorú 
„Jednoduché mysle“ na aktuálnom turné predstavujú sa mi celkom páči.

Voľba organizátorov umiestniť koncert do priestorovo menšej spoločenskej sály sa mi zdala 
triezva. Halu by asi nenaplnili. Ľudí som napriek tomu čakal trochu viac. Sála bola plná tak do dvoch 
tretín, pričom smerom od pódia dav výrazne redol.

Škóti spustili presne o ôsmej. Na úvod nadupanú Stay Visible, za ňou znepokojujúcu Home z 
novinky a hneď potom (pre istotu) zopár známych vecí so starším dátumom výroby. V podobnom 
duchu sa niesol aj zvyšok playlistu takmer dvojhodinového koncertu. Spevák Jim Kerr predvádzal 
solídny  výkon,  aj  keď  sa  nevyhol  zopár  neistým  tónom.  Štyridsiatnik  odetý  v riflovej  bunde 
a z diaľky pôsobiaci celkom mladistvo, neustále žongloval s mikrofónovým stojanom a „dvíhal“ ruky 
bratislavského publika. To malo pestré zloženie, aj keď s prevahou ľudí nad 30, ktorí  kapelu zažili 
v časoch najväčšej slávy v  80.  rokoch a prišli  si  splniť  sen.  Viacerí ovládali  texty  (alebo aspoň 
synchrónne  otvárali  ústa)  a po  vzore  frontmana  sa  „zacyklene“  pohupovali  v  bokoch  a v 
v protipohybe  mávali  rukami  nad  hlavou.  Okrem  neho  sa  na  pódiu  nedal  prehliadnuť  ďalší 
spoluzakladateľ kapely,  gitarista Charlie Burchill, a to nielen preto, že medzi pesničkami efektne 
striedal dva gibsony a jeden ťažko identifikovateľný kus. Práve jeho priestorová hra, nie nepodobná 
slávnejšiemu kolegovi z U2, totiž tvorí jeden z poznávacích znakov produkcie Simple Minds. Kapelu 
dopĺňal v dyme zahalený tvorca zvukov, klávesista Mark Taylor a spoľahlivá, ale konvenčná rytmika 
-  bassgitarista Eddie Duffy a bubeník Mel Gaynor.  Obecenstvo sa k záveru dočkalo aj  notoricky 
známej Don´t You (Forget About Me) a vďačne prijalo aj ďalšie rockové hymny ako All Things She 
Said, Love Song, Waterfront či If You Could See The Lights. Tých, koniec koncov skupina počas 
svojej viac ako štvrťstoročnej existencie nahrala neúrekom.

Simple Minds dokázali preniesť typickú monumentalitu a epickosť svojich nahrávok aj na 
koncertné pódium. Atmosféru umocňovala jednoduchá, ale efektná svetelná show. Problematické bolo 
ozvučenie,  akoby  nastavené  na  väčší  priestor.  Množstvo  zvukov  sa  miestami  zlievalo 
a nezrozumiteľným sa stával najmä prejav speváka.  

Po fingovanej rozlúčke pridávali Simple Minds dva krát po tri skladby. „Ďakujem, Bratislava, 
boli ste skvelé publikum,“ zložil spotený spevák kompliment slovenským divákom. Ktovie, či iba ako 
súčasť pódiovej etikety alebo ako úprimné vyznanie.  

Nebol  to  koncert,  na  ktorý  sa  dlho  nezabúda.  Zimomriavky po  chrbte  behali  azda  iba 
najskalnejším fanúšikom, ktorým bolo dovolené zažiť ilúziu cestovania v čase. Vo mne ostal „len“ 
príjemný pocit. Ak by toto mal byť štandard dobrého gitarového popu – som za.



Adam Jánoš
študent 4. ročníka Kulturológie

Vašo Patejdl: Do očí 
(2004)

Hudobný  skladateľ,  producent a multiinštrumentalista  Vašo  Patejdl po  dlhšom čase  opäť 
realizoval v poradí už šiesty sólový album. Podarilo sa mu tak dodržať pravidelný sedemročný odstup 
vydávania vlastných sólových albumov. Naposledy mu totiž vyšlo CD Spovedaj ma zo spomienok 
v roku  1997 a  tomu predchádzal koprodukčný album z  roku 1990 s  názvom  Dlhá cesta.  Jeho 
spolutvorcom bol americký hudobník Allan Roy Scott. 

Album Do očí je rovnako ako všetky predošlé zaujímavý výberom piesní. Vašo Patejdl, čoby 
autor hudby, si na ňom zachováva svoju skladateľskú identitu. Už pri počúvaní úvodných tónov prvej 
piesne s názvom  „Tak ako...“, je jasné, o koho skladbu ide. Harmonickými postupmi až nápadne 
pripomína jednu z jeho najúspešnejších skladieb Umenie žiť, s ktorou získal v roku 1987 Zlatú lýru. 
Aranžmánu  všetkých  štrnástich  piesní  dominuje  charakteristický  zvuk  syntezátorov.  Vašo  im 
pochopiteľne ostáva verný aj naďalej. Taktiež nezanevrel ani na tradičný zvuk klavíra a dychovej 
sekcie, s ktorými sa vo veľkej miere stretávame v celej jeho doterajšej tvorbe.

Nástrojové  obsadenie  zodpovedá  nárokom  špičkového  producenta,  akým  Vašo  Patejdl 
nepochybne je. Gitary nahral jeho dlhoročný spolupracovník Juraj Burian, bicie a perkusie dostal na 
starosť Marcel Buntaj a dychovú sekciu tvoria Martin Ďurdina a Ondrej Juraši na trúbke, Michal 
Žáček na tenor saxofóne, soprán saxofóne a flaute a Kamil Vavrinec na pozaune. Na basgitare hrá 
Martin  Gašpar a v niektorých piesňach možno počuť aj vokály v podaní  Lindy Vargovej a Sylvie 
Josifoskej.

Vašov zmysel pre tradíciu potvrdzuje aj fakt, že textársky sa na tomto albume spolupodieľal aj 
jeho „dvorný textár“ Ľuboš Zeman. Jeho meno figuruje na všetkých doterajších sólových albumoch 
rovnako, ako aj na prvých platniach skupiny Elán, v ktorej Vašo pôsobil už od jej vzniku. Ľuboš 
Zeman na  tomto  albume  otextoval  šesť  piesní.  Ďalšími  siedmimi textami  prispel  Miro  Jurika 
a poslednú, bonusovú pieseň s názvom Barmanka otextoval  Kamil Peteraj. Táto pieseň nielen že 
štýlovo potvrdzuje hudobný rukopis Vaša Patejdla,  no zároveň sa z nej dozvedáme aj  o láskavej 
barmanke,  ktorej  stručný  opis,  vrátane  jej  „ženských  vnadov“,  autor  textu  šikovne  vystihol 
niekoľkými veršami.

Aranžmány niektorých skladieb (Spi kým Ťa strážim) využívajú prvky modernej elektronickej 
hudby a  svedčia o tom,  že  Vašo Patejdl  sa aj  napriek zachovaniu vlastného rukopisu „snaží ísť 
s dobou“. Ich protikladom sú potom tradične koncipované aranžmány (pieseň Stav sa že s prvkami 
blues a pod.). Aj v textoch sa objavujú moderné a slangové výrazy,  ako napríklad „týpek“ a pod. 
V konečnom dôsledku však celý tento album pôsobí skôr anachronicky ako moderne a to nielen po 
hudobnej stránke. V nemalej miere k tomu prispieva aj nie práve najlepšia zvuková kvalita nahrávok, 
na  ktorých bola evidentne zanedbaná mixáž a taktiež  aj  mastering. Tento technický neduh  žiaľ 
v súčasnosti  sprevádza  takmer  celé  hudobné  dianie  na  Slovensku  a svoje  korene  má  hlavne 
v neodbornosti a samozrejme aj v zlej finančnej situácií, ktorá sa u nás nepriaznivo prejavuje takmer 
vo všetkých oblastiach spoločenského života. To je však už úplne iný príbeh...

Najväčšou zvláštnosťou albumu  Do očí je multimedialita.  Okrem štrnástich audio stôp tu 
nájdeme aj dátovú, na ktorej sú internetové linky na stránku autora a realizátorov projektu a taktiež aj 
videoklip  k pesničke  Choď.  Má  to  však  jeden  háčik.  K jeho  prehratiu je  potrebné stiahnuť  si 
z internetu špeciálny kodek, takže pripojenie k sieti je v tomto prípade potrebné. 

Aj napriek všetkým drobným nedostatkom si však myslím, že tento projekt, hoci nedominuje 
v  rebríčku hitparád, sa  Vašovi  vcelku  vydaril  a nie  je  iba zúfalým pokusom popového veterána 
a nášho  niekdajšieho  popredného,  svojským  spôsobom  spievajúceho  hitmakera  o veľkolepý 



comeback.

Oskar Lehotský, 3. roč.

Trnavské organové dni

Medzinárodný organový festival Trnavské organové dni tento rok slávil svoje 10. výročie. 
Niektoré koncerty tohtoročného festivalu boli dedikované významným osobnostiam. Úvodný koncert 
bol  venovaný  pamiatke nedávno zosnulého  profesora Ivana  Sokola,  ktorý  patril  k významným 
slovenským  organovým  umelcom a pedagógom,  záverečný  koncert  významnému slovenskému 
medailérovi  a sochárovi,  autorovi  mnohých  medailí  na  trnavské  motívy,  trnavskému rodákovi 
Viliamovi Schifferovi k jeho 85. narodeninám. 

Koncert, ktorý sa konal nedeľu 2. októbra 2005, bol venovaný pamiatke amerického novinára 
Daniela Pearla,  zavraždeného teroristami v Pakistane v roku  2002.  Podujatia  iniciovala  Nadácia 
Daniela Pearla (www.danielpearl.org).  Ako povedal  umelecký riaditeľ  festivalu  Stanislav  Šurin: 
„Hudbou chceme spoločne demonštrovať protest proti násiliu, páchanému na nevinných ľuďoch“. 
Koncert odznel v chráme slovenského Ríma (Dóm sv. Mikuláša) v podaní organistu Davida di Fiore 
a I Fiori Musicali Brass Ensemble. 

David  di  Fiore -  pôsobí  ako  koncertný  a chrámový  organista,  dirigent  a zbormajster 
arcidiecézy v Seattle (USA) a Národnej asociácie Metodistických hudobníkov. 
Je  hudobným  riaditeľom  v Univerzitnom Metodistickom  chráme  v Seattle  a v chráme  sv.  Jána 
Evanjelistu.  Po  svojom  debute  v katedrále  Notre  -  Dame  v Paríži  sa  úspešne  predstavil  na 
koncertných pódiách v Európe a Severnej Amerike. Vystúpil na popredných organových festivaloch 
v Maďarsku,  Poľsku,  Českej  republike,  Rakúsku  a  Taliansku.  V rámci  Slovenska  to  bol 
Medzinárodný  festival  v Košiciach, Trnavské organové dni,  Organový festival  na  Bratislavskom 
hrade a Organové dni v Piešťanoch. Jeho nahrávka francúzskej hudby, ako aj dve slovenské nahrávky 
The Grand Organ of The Castle Church in Kremnica I, II, získali pozitívny ohlas publika aj kritiky. 
Tretia nedávno realizovaná nahrávka Grand Music for a Grand Castle je venovaná hudbe pre organ 
a dychové plechové nástroje.

 Fiori Musicali Brass Ensemble je skupina profesionálnych hráčov plechových dychových a 
bicích nástrojov - zostavených z členov  popredných orchestrálnych telies  Slovenskej filharmónie, 
Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu,  Slovenského národného divadla a Štátnej opery 
v Banskej Bystrici. Zoskupenie bolo založené v roku 2004 pri príležitosti nahrávky s organistom.

Okrem ich  spoločného koncertu v rámci festivalu Organové dni  v Trnave plánujú  ďalšie 
koncertné vystúpenia  v Rakúsku  a na  Slovensku  v roku  2006. V Brass Ensemble pôsobia:  Peter 
Bubnič, Maroš Podhájsky, Tomáš Svitek, vedúci skupiny Juraj Mitošinka, ktorý je aj zakladateľom 
a vedúcim  Bratislavského trombónového kvarteta,  Marek  Bubnič  a  František  Kovacs.  V rámci 
programu  odznelo  dielo  Georga  Friedricha  Händla  (1685-1759):  Thine  be  the  Glory  (Judas 
Macabeus) „Tvoja je sláva“ Judáš Makabejský, ktorá nepochádza z originálnej verzie opery Judáš 
Makabejský, ale  bola pridaná neskôr z Händlovho oratória Joshua. Autorom tohto  aranžmánu je 
americký skladateľ Robert Hobby.

Ďalšie skladby, ktoré odzneli na koncerte - Air zo Suity D-dur od Johanna Sabastiana Bacha 
(1685-1750), Trés Jubilationes a Preludium – Choral - Postludum - Petra Ebena (1929), Simple Gifts 
(organ solo)  -  Aarona Coplanda (1900-1990),  Entrata Festiva -  Flora Peetersa (1903-1986), kde 
používa prvky renesančnej hudby a gregoriánskeho chorálu,  ďalej  Improvizácia na Matka božia 
trnavská (Téma, Modlitba, Promenáda, Bolero, Ária, Chorál, Toccata) -  David di  Fiore, Marche 
Triomphale - Louis Vierne (1970-1937) a Grand Processional - Martin Shaw (1875-1958).
Luis  Vierne často  hovorieval:  „Mám jediný  cieľ:  vzbudiť  emócie“.  Táto  skladba  s veľkolepým 
obsadením pre 3 trúbky, 3 pozauny, tympany a organ dokonale vystihuje túto myšlienku. Skladba 
Marche (pochod) bola komponovaná k príležitosti osláv 100. výročia úmrtia Napoleona v roku 1821. 

http://www.danielpearl.org/


Použitie veľkého dychového ansámblu pripomína Berlioza. 
Počas monumentálneho súzvuku organu spolu s dychovými nástrojmi si poslucháč môže predstaviť 
procesiu vysokých cirkevných hodnostárov loďou katedrály Notre - Dame.
Dielo Grand Processional - Martina Shawa v úprave Dale Wooda je založené na téme chorálu Lobe 
den Herren, kde strieda organové sólo s dychovými plechovými nástrojmi. Skladba vrcholí súzvukom 
organu a dychových nástrojov v závere citáciou chorálu. Aranžmán Dale Wooda pre 3 trúbky, 3 
pozauny, tympany a organ bolo vhodným záverom celého programu, ktoré návštevníci koncertu 
ocenili patričným potleskom.

Jana Mierna, 3. roč.

                             

                                            

Ako sme robili svoj prvý prieskum 

Realizačný tím: Jana Mierna, Peter Kuruc, Oskar Lehotský

Pre nezáväzné interné potreby štúdia muzikológie, sme v prvom ročníku realizovali anketový 
prieskum. Jeho výsledky boli veľmi užitočné pre inštruktáž študentov 3. ročníka v rámci predmetu 
hudobná sociológia. Výskumníci z tretieho ročníka spracovali odpovede respondentov v štatistickom 
vyhodnotení. Výsledky môžu byť ovplyvnené snahou o získanie priazne zodpovednej výskumníčky 
Doc. Yvetty Kajanovej CSc., ktorá celú techniku a procedúru iniciovala. 

Pre anketu bola oslovená „reprezentatívna“ vzorka 12-tich študentov 1. ročníka.
1. Na prvú otázku „Moje dojmy zo štúdia muzikológie“, študenti odpovedali nasledovne:

„Dobré, splnilo to moje očakávanie.“, 5 respondentov.
„Uspokojujúce“,  2 
„Zmiešané“, 4
„Zaujímavé“, 1

Viac ako polovica respondentov pokladá štúdium muzikológie za vyhovujúce.

41,67%

16,67%

8,33%
33,33%

Príklad 1

Dobré

Uspokojujúce

Zaujímavé

Zmiešané

2. Ďalej sme sa zaujímali o preferencie predmetov, podľa záujmu študentov a o ich zaradenie 
do štruktúry výuky. Ako svoje obľúbené predmety štúdia muzikológie respondenti uviedli:

Dejiny európskej hudby 6 respondentov
Hudobná teória 6
Proseminár 7



Podľa  nášho  názoru,  preferencie  jednotlivých  predmetov súvisia  s prvotným záujmom študenta 
o poznanie hudby,  najmä v znejúcej  podobe. Niektorí  študenti  uviedli  v odpovediach dva  aj  tri 
predmety naraz. Po dejinách európskej hudby, hudobnej teórie a proseminári sa ďalej v rebríčku 
obľúbenosti  umiestnili  sluchová  analýza,  dejiny  slovenskej  hudby,  systemtika hudobnej vedy  a 
anglický jazyk. Zdá sa, že pri nástupe na štúdium sú študenti ešte značne rozptýlení a mnohí sa ešte 
len hľadajú  

4. Respondenti by sa po skončení štúdia muzikológie chceli zamestnať v profesiách:

 redaktor 8
 organizátor 5
 pedagóg 4
 vedec 2
 mimo brandže 5

Pri jednotlivých položkách mohli vyberať z viacerých možností a voliť paralelne 2 až 3 naraz. 
Pre preferencie neboli požiadaní, aby odstupňovali svoj záujem v poradí na škále.

5. V otvorenej otázke boli požiadaní, aby vyjadrili svoje návrhy a nálety na zlepšenie, ako aj  
skvalitnenie štúdia. Ich návrhy uvádzame v doslovnom znení

- používanie počítačov na hodinách, práca s internetom
- vstup na koncerty so 100 % zľavou
- návštevy múzeí, koncertov a zahraničné exkurzie
- návšteva prednášok na iných školách s muzikologickým zameraním
- prístup k rôznym nahrávkam

- „Aby niektorí profesori neviedli monológ“, workshopy, viac zapájať študentov do diskusií
- hodiny klavíra
- návšteva medzinárodných festivalov
- návšteva muzikologických konferencií mimo Bratislavy
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